
 

 

Příloha  
 

ke Smlouvě ze dne od ………. (o poskytování sociální služby podle § 91 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
 

Sazebník úhrad 

/účinný od 1.1.2020/ 

Druh sociální služby: 
 
Klient:    
Datum narození:  
Zastoupený opatrovníkem panem: 

 

 
Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena na 90,- Kč za hodinu dle 
skutečně spotřebovaného času nezbytného k poskytnutí a zajištění úkonů. Základní 
činnosti jsou poskytované dle § 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 

 

Úkony základních činností:        

minimální doba úkonu  sazba za úkon 

pomoc při zajištění chodu domácnosti:      5 min. 7,50 Kč 

 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  

 podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,  

 pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  

 pomoc se zajištěním stravy,  

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,  

 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:      5 min. 7,50 Kč 

 podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,  

 pracovně výchovná činnost s dětmi,  

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  

 podpora v oblasti partnerských vztahů,  

 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:    5 min. 7,50 Kč 

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět,  

 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, 
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  

 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí 
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  



 

 

 

sociálně terapeutické činnosti:       5 min. 7,50  Kč 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

5 min. 7,50 Kč 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 
 
 
 
Tato příloha nabývá platnosti dnem podpisu poskytovatele:  

 

     
poskytovatel 

 
 
 
 
     
na vědomí uživatel, opatrovník     

  


